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పె ద్దద భొ ట్ల సు ఫబ రా భ మయ క థ లు – 1
- పెద్దదభొట్ల సుఫబరాభమయ
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హెచ్చరిక – ఈ జృసతకంలో ఏ భాగాన్నన కూడా జౄరితగా గానీ, కంత గానీ కాపీరైట్ హోలడయు భరిము రచ్ుయణ కయతల నుండి
భుందుగా రాతభూలకంగా అనుభతి పందకండా ఏ యూంగా వాడుకన్నన కాపీరైట్ చ్ట్టరిత్యయ నేయం. – రచ్ుయణకయతలు.
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అసిత తఴ వేదన ధఴనీ – ర తి ధఴనీ : పెద్దద భొ ట్ల – (భున్నల్లల రా జు)
His voice is gruff and deep
He keeps his mustache clean and trim
(His registered trade mark is no joke!)
He travels light in the twilight zones
On uncaring streets, a mission on his shoulders
With a tattered Note Book and a broken pencil
To record the marginalized, lonely
Defenseless and the naked urchins!
In this ancient promise he never fails
A conscious keeper of his home town’s soul!!

*

*

*

సభా వేద్దక నుండి ఏవో అసహన కదలికలు , వాకాటి పాండుయంగారావుగాయు -ఎంతో
గంభీయంగా ఉననట్ుల న్నన ఆందోళ్నగా న్నరాఴహకలను ర శినసుత న్ననయు . సాహితయ సబ న్నండుగా
వుననద్ద. ఇంకా వసుత న్ననయు- సాహిత్మ పర ములు. దాదాజృ గంట్ ఆలసయం. జృయసావృయ గర హీ త
అంతులేడు. కఫుయులేదు.
సందయభం- రావిశాసితా సామయక సాహిత్మ న్నధి జృయసావృయం. వేద్దక -సుందయమయ విజ్ఞఞ న
కందరం -హెై ద రాబాదులో బాగ్ లింగంలిల పాాం తం.
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న్నజ్ం చెదూద - న్నకూ టెనశన్ గానే వుంద్ద. మట్ల కింద గరం థాలమం గద్దలోకి వళ్ళళ,
న్న నోట్ ఫుక్ లో పెై  దయం గిలుకతూ కటిట వే తలతో తంట్రలు డుతున్ననను . అద్ద-యీ
తయుణంలో దై వ దతతం గా జ్ఞఞ  కం వచిచంద్ద.
" అడుగో.... అడుగో- పెద్దద భొ ట్ల . .." అన్న పెై న్నంచి వినఫడడ ఆశచరాయయథ కా లతో
సభాభంద్దయంలోకి జొయఫడాడ ను.
ఆన్నటి సాట ర్ ఎట్రా క్ష న్- శ్రీ పెద్దద భొ ట్ల సుఫబరాభమయ! జృయసావృయ గర హీ త- ఏ
ఆందోళ్న్న లేన్న న్నఫబయం. ఏ అంతయుయదద దజ్ఞలం వినన్న వినోద ర ద యవన. శ్రీకాకళ్ం
నుంటి ఇజృడే ద్దగానన్న చెఫుతున్ననడో, దారిలో మాగుయువుగారి భనుషుల్లవరో తట్సిథ స్తత
మాట్రల డు తున్నననన్న సయుద బా ట్ు చేసుత న్ననడో! దూయర యా ణజృ దుభుమలేదు. దేశద్దర భమరి
ర వ కత - శయశచందర ఛట్ర్జీ వ ల్ల కన్నంచాడు. మీసాల చాట్ున చియునవుఴను మాతరం నేను
గభన్నంచాను.
ఇట్ువంటి

సాదా

భేటీలు

(Brief

encounters)

భరికన్నన.

కోవృకవృ

(encounter) లో కోవృకవృ యూం! కవృకవృటీ చెభంట్రరా?
దుుఃఖాయుత ల ,

శర మా యుత ల ,

శోకాయుత ల ,

అన్నధుల అభాగుయల సాభూహిక విషాద

గాన్నన్నకి బాణీలు కడుతునన సంగీత దయవకడా?
లోకంలో చ్రితర

హీనుల

దయాతర క

ప్రల కా ర్డ్

- రాసి పెడ్తత నన ప్రవ మంట్

చితర కా యుడా?
మాకిటం గోర్జవృ అదుభత న్నట్కం Lower depths లో వృదద యాతిర క డు ' లూకా'
లగా తన వేదాంత ర వ చ్న్నలతో యీ బీబతష లోకాన్నకి శాంతిన్న ర సా ద్దసుత నన యషయన్ పౌయుడి
రండవ శర్జయ ధారియా?
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సాంర దా మ సాహితయంలో అలంకారాలను ఆధున్నక సాహితయజృ ఐడియాలజీలను ,
ఆధున్నకాంతయ

సాహితయజృ

జృన్నద్దయై న

అనుబవాలను,

న్నన్నదాలను

న్నయు యా లనూ- తృణీకరించి- తన అంతుఃకయణే తన ధనసుషగా,

న్నరేద శా లనూ,

దాన్న విన్నయసమే తన

అభివయక్తత క యణగా- కథలలిల న భహా కథకడిగా- ఎవరేభన్న రాసిన్న- పెద్దద భొ ట్ల వా యు న్నకక
పగభంచ్ు వనక "మిసిట క్ " గానే గోచ్రిసాత డు .
దళ్ళత

బాా హమణుల

చ్రితర కా యుడిగా

వేగుంట్

మోహన్

ర సా దుకూ ,

బాలయం

పారేసుకనన బవబూతి భాా త గా కగంతుల భలిల కా యుీ న రావులక తోచిన్న , న్నక మాతరం దోసాత విసీవృపాతర , మాస్కవృలో ప్రద విదాయరిథ రోడిమన్ రాస్కవృలినకావ గా- చీకటి చ్లిరాతిర లో
అతడు వేచివునన వీధిలో శిలవిగర హంల,

ద్గనురాలు స్కన్నయకోసం న్నర్జక్షిసుత నన ఫుదుద డి ల

గోచ్రిసాత డు .
(Rodiam Raskolnikov is involved in a tragic struggle for the
good of man facing the dark night of his soul) కసారి ఆమన న్నక టెై గ ర్
సాఴమిగా దూయంనుంచి కన్నంచాడు (ఈ టెై గ ర్ సాఴమి న్నజ్ంగా ఎంతో సాతిఴకడై న్న , తన
తసుషక

బంగం

కలిగించేవారికి

జృలిగా

కన్నంచి

దూరాన్నకి

తరిమివేస్తవాడన్న

దక్షిణాభూరిత గా రి యచ్నలోల వుంద్ద).
అంతరాీ త్మ మం సాథ యి లో కథా మజ్ఞఞ శాఴల మీద సాఴర్జ చేసిన "నీళ్ుళ, జౄరాు హు తి"
గురించి జృనుఃభూలయంకన్నన్నకి ఆవశయకతలేదు . ఇద్ద చియకాలంగా న్న న్నశిచత్యభిపాా మం. ఈ
కథాన్నకలోల లౌకిక సాపలయత్య, ఆధాయతిమక సాపలయత్యల భుచ్చట్ ఎవరై న్న చేసి వున్ననరా ?
క కథాసర షట విశఴయూంలో,
సన్నతన చింతనలో,

క ఉనమతత థికడి కాలిగుయుత లోల క ఉద్దఴగన భావుకడి

కథాన్నక క చియు కావయంగా రివయత న చెంద్ద,

వసుత శి ల శై లీ

న్నరామణాలోల రాగ మాలికల యూం దాలిచ- నీయు న్నదుయరాన్న యామినీ యాతనలో విన్నపంచే
భుఖారి రాగ విషాదగీత్యలు-కన్నన పెద్దద భొ ట్ల వారి కథలు. కన్నన గాదు, ఎనోన.
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న్నక ఎన్నన రాయయాలో ఆశచయయం కలిగించిన విషమం- యింతటి భావుకడు,
తన గుయువు గాయు కవిసామాా ట్ విశఴన్నథ వాయ భుదుద వ డడ న లను భుసిభుసినవుఴలతో
సీఴకరించిన శిషుయడు-కవిత్యఴరాధనక ఏల జౄనుకోలేదో.
పెద్దద భొ ట్ల వా రిలో క విదోా హ కవి- కాజీ నజుర ల్ ఇసాలం , భరొక జిడుడ కృషు భూరిత ,
వేరొక విశఴప్రర మి , ంగోలు నుంచి గుంట్ూయు ట్ట ణం దాటి విజ్మవాడలో విగర హా రాధన
చేమన్న

జౄజ్ఞరిగా,

తనను

ర వా సిగా

భావించ్కండా,

విజ్మవాడ

బూధూళ్ళనే

భహిమాన్నఴతంచేమ ఫూనుకనన కనకదురాీ మా త కాపాలికడు- కలిసి వున్ననయు.
విజ్మవాడ కయమక్షేతరం లో రాజ్మారాీ ల ను కాలిమారాీ లీన -సరేఴ చేసినవాడు- కనకనే
"చీకటి" కథలో పాసంజ్యల కో సం వేచివునన సావితిర నీ , జ్లగలంటి అపారావును, కథలో
వచేచ స్కషలిసుట సఴపాననీన కాపాలికడిగానే సృషటం చ్గలిగాడు .
తనకాలజృ న్నయంతయ అంతయుయదధ చ్రితర ను అయథ న్న మీలిత నేత్యా ల తో యకిత గా చెగల కన్నయశులవృంలో పాతర ను అవలీలగా పోషంచ్గలడు.
భరందయు

యచ్యితలో

న్నభుందు

న్నలిచి

సుఫబరాభమయగారితో

రిచ్మం

చేమభంట్ున్ననయు.
ఎడాీ ర్ వాల్లన్ కాబోలు అతన్న ప్రయు. న్న చిననతనంలో అతన్న డిటెకిట వ నవలలు చాల
చ్ద్దవి వుంట్రను. అజృల బాధలు మీద డడ జృడలల ,

హోట్ల్ గద్దలో బై ఠా యించి,

ఏకదాటిగా ందొమిమద్ద సట నో గాా ప యల క ందొమిమద్ద నవలలను డికట ట్ు చేమగలిగిన అజౄయఴ
మేధావి. లండన్ నగయజృ అండర్ వయల్డ మోసగాళ్ుళ , చిలల య దొంగలు, పెదద ఫంద్దపోట్ుల అందరినీ భుదుద ప్రయల తో పలువగలిగినవాడు.
తన చ్ుట్ూట సమాజ్ంలోన్న ద్గన జీవుందరిసభసయలను భననం చేసుకనే చినన
కథలచ్కర వ రిత

ఆంట్న్

చేహోవ,

తియసవృృతుడై న అదుభత కథకడు,

ఏడుసాయుల

నోబల్

జృయసావృరాన్నకి

ర తి పాద్దంచిన్న

మానవకాయుణయం గురించి వాా మ న్న స్కభర్ సట్
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మామ్, కథా ర ంచ్ంలో న్న వాయసుణ్ణు గురితం చానన్న సఴయీ దాభం నుంచి వకావృణ్ణసుత నన
తిలక్- పెద్దద భొ ట్ల వా రి మితర వ యీం ఫహుదొడడ ద్ద .
భహా కథక మాంతిర క లు- తభ జ్నమ ట్రనలనుండే ఆవిషవృృతుల్లై న్న యు. గై డీ
మొపాసా

పారిస్

నగయం,

ఒహెనీర

నూయయార్వృ,

పాదసుఫర హమణయశాసితా గా రి రాజ్భహందర వ యం,
కడవటిగంటి

కట్ుంఫరావుగారి

"యిజీనగయం"

దాశయథి

వారి

మార్వృ టెైఴ న్

మిసిసిపీ,

శ్రీ

భలల ద్ద రాభకృషు శాసితా గా రి భచిలీట్నం ,

తెన్నలి,
ఖభమంమట్ుట ,

రావిశాసితా గా రి
కాళీట్నంవారి

విశాఖట్నం,

చాస్క

"చికోవృలు"

వటిట కో ట్

ఆళ్వఴయుసాఴమి సికిందరాబాదు- జ్నమబూమి వాసన లేన్నదే ఏ కథకూ- ద్గయఘ కా లిక విలువ
వుండగలదా?
విజ్మవాడ ఇందర క్త లద్దర శిలలపెై న చెకవృవలసిన మానవ వేదన్న గాథల - పౌరాణ్ణకడు
యీ పెద్దద భొ ట్ల వా యు.
ఎట్రల గో - క ఆంగల కవితతో దం లికింద్ద. ఇక క ఆందర కవితతో యీ
ర సంగాన్నన భుగిదాదం . అసుకవి సహబాధితుడు- అజ్ంత్య- అభిశత జీవుల Muffled
drum beater! ఆందర ర బ ద్దనతిర క లో తేద్గ లేకండా వాా సి న శిలపలకం మీద చెరిగిపోన్న
శాసనం.
" వాళ్ళను భుట్ుట కంే  భుళ్ుళ గుచ్ుచకంట్రమన్న భుందే హెచ్చరిసుత న్ననను " పాా యంబ ంకిత .
" ఫహుశ ఇద్ద చ్రితర శాం కావచ్ుచనేమో! లేక ర త్మ కాయం అన్నల? భుమామటికి
యిద్ద వాసత వం వాసత వం. చ్రితర సుడిగాలిలో ఎవరై న్న కట్ుట క న్న పోక తదు, కాలన్నకి
దయాదాక్షిణాయలు లేవు.
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సామానయ గృహసుథ డు ఫతకట్ం ఇజృడు ఎంత కషటం ? ఫర తుక ఎంత దుయబయం,
ఎంత బాధాకయం? " చివరి ంకత లు.
*

ఈ

శాగాా సుత ల క

చ్రితర లో

*

*

చియసాథ నం

కలించిన

పెద్దద భొ ట్ల

సుఫబరాభమయ

అమయవాయల ను కథా వినువీధిలో ధుర వ త్యయ అనండి (కగంతుల) కండంతవలుగు అనండి
(విహారి) అన్నన Under statements కిందే ల్లకవృ.
సికిందరాబాద్,
3-5-2010.
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ప్ర య మయ బా వి
ద్దగంత్యల నుండి విర్జతమై న వేగంతో సుళ్ుళ తియుగుతూ సభసత జీవరాసులలోన్న
తేభనూ,

చెై త న్నయనీన హరించివేసూత వీసుత నన వచ్చన్న గాలి ఆ రిసరాలలోకి వచిచనంతనే

చ్లల ఫ డుతూననట్ుల గా ఉంద్ద. ఆకాశాన కవృ మేఘశకలమై న్న లేదు. ఎండ వేడిమికి
బమడి క్తట్రద్ద క్షుదర జీవులు కూడా తభతభ నెలవులు విడిచి చ్రించ్డంలేదు .
ఇంతస్తటికక కాకి గూటిన్న వదలి ఆహాయంకోసం ఫమట్క వచిచందో ఏమో , నీయసంగా
ఎగుయుతూ పోతుననద్ద.
ఆ మువకడు స్తదద్గరి వేచెట్ుట బోదకానుకన్న కూయుచన్న కళ్ుళభూసుకన్ననడు .
అతన్నకి అంత్య కలవల్ల తోచింద్ద. అతడు ఉదమం అనగా ఫమలుదేరి సూయుయడు
నడినెతిత మీ ద్దకి వచేచదాకా చేతిలో సంచితో నడుసూత నే ఉన్ననడు . అవనీన భయుబూభులు.
అకవృడకవృడ చెయువుల మీద ఆధాయడివుండే మాగాణ్ణ బూభులు ఉన్ననయి . బూమి అంత్య
బీట్లువారి నీటికి మొహంవాచి ఉననద్ద. ఆ మువకడు భరి న్నలుగుమై ళ్ుల నడిస్తత
సఴగాా భం చేయుకోగలడనగా అతన్నకి విర్జతమై న దాహం పాా యంబమైం ద్ద . వచ్చన్నగాలి బాణ
వేగంతో వీసూత వుండట్ంవలల అతన్న సయఴ న్నడులూ కరం గిపోయాయి . అడుగుత్మసి అడుగు
వమయట్మే కషట మై పో యింద్ద. ఎకవృడా కనుచ్ూజృ మేయలో ఏవూయూ కన్నపంచ్ట్ంలేదు.
తూయుద్దశగా క వందగజ్ఞల దూయంలో క వేచెట్ుట మాతరం ంట్రిగావుంద్ద. అతడు ఆ
చెట్ుట ద రికి చేయుకన్ననడు. అతన్న కల వేయి రట్ుల గా పలించినట్ట యింద్ద. ఆ చెట్ుట క
ద్దగజ్ఞల దూయంలోనే క బావీ,

ఇను గొలుసుతోవునన క బొక్కవృన్న అతన్నకి

కన్నపంచాయి. అతడు సంచి అకవృడ డేసి తఴయతఴయగా ఆ నీళ్ుళతోడుకన్న ,

కాళ్ూల

చేతులూ మొహభూ కడుకవృన్న తరాఴత కడుజృన్నండా త్యా గా డు. ఆ నీళ్ుళ కఫబరిపాలవల్ల
ఉన్ననయి. అతడు నెభమద్దగా వేచెట్ుట బోదకానుకన్న కూయుచన్ననడు .
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న్నజ్ఞన్నకి ఇంతక జౄయఴంవల్ల సూయయబ్లంఫం న్నజృలను కరిపసూత నే వుంద్ద . వేడిగాలి
' రివుఴన' వీసూత నే వుననద్ద. అయిన్న అతన్న కళ్ళక సభసత ర ంచ్భూ, చ్లల గా హాయిగా
కన్నపసుత ననద్ద.
ఈ భయుబూమిలో, ఈ కాలిబాట్ల ర కవృగా ంట్రిగా ఈ బావి ఎందుక వుంద్ద?
అకవృడికి చ్ుట్ూట ఏడన్నమిద్ద మై ళ్ళ రిధిలో ఏ వూయూ ఉననట్ుట లే దు . ఈ పాాం తంలో బావిన్న
ఎవయు తర విఴంచాయు? ఏ ర యో జ్నం ఉదేద శించి తర విఴంచాయు?
ఆ మువకడికి కద్దద క్షణాలోల నే భగతగా న్నదర టిటం ద్ద.
* * * * * *
ఏజృగా పెరిగిన వదుయుచెట్ల భధయ బుజ్ం మీద భంచినీళ్ళ కావడితో వడివడిగా
నడుసుత న్ననడు ప్రయమయ. ర కవృనే ఏ చెట్ుట కభమలలోనో దాకవృన్న ఉండి కోయిల కూసుత ననద్ద .
వేగంగా వీచే గాలిన్న తభలో జౄరించ్ుకన్న వదుయుపదలు ' జుభమ' న్న శఫదం చేసుత న్ననయి.
ప్రయమయ తఴయతఴయగా నడిచి వూరి చివయగా ఉనన క యింట్లల ర వే శించి నీళ్ళకావడి
ద్దంపాడు.
ఆ వూరిలో ఉనన బావులన్ననట్లనూ నీళ్ుళ సభుదర జృ నీటివల్ల ఉగా ఉంట్రయి .
ఊరికి అయమై లు దూయంలో ఉననదొక పెదద భంచి నీళ్ళ బావి . ఆ బావినీరే ఊళ్ళళవారికి
శయణయం. ఉజృనీయు సానన్నలకూ, పెై వాడకాన్నక్త త భరందుకూ న్నకిరాదు. ప్రయమయ
రోజూ చీకటి ఉండగానే లేచి సాననంచేసి,

తడి గుడడ తో నే బుజ్ంమీద కావడి వేసుకన్న

ఫమలుదేరి, బాగా పదద కవృదాకా బావి నుంచి వూరిక్త, వూరి నుంచి బావిక్త తిరిగి అందరి
ఇళ్ళకూ నీయు చేయవేసాత డు . తరాఴత ఇంటికివచిచ న్నలుగు గింజ్లు ఉడకసుకన్న తిన్న
కాస్తషజృ

నడుంవాలిచ

లేసాత డు .

భూడు

గంట్లు

కాగానే

బుజ్ంమీద

కావడితో

ఫమలుదేయుత్యడు.
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అతన్న తండిర కూ డా సరిగాీ అలగే చేస్తవాడు. ప్రయమయ దహారేళ్ళవాడై వుండగా అతన్న
తండిర కి క్షవాతం వచిచ కాలూ చెయీయ డిపోయి భంచ్ంలోనుంచి లేవలేకపోయాడు .
తరాఴత కద్దద రోజులలోనే, సివాడై న ప్రయమయ బుజ్ం మీద కావడి, కట్ుంఫ భాయభూ
డాడ యి . కట్ుంఫభంే  భంద్గ మాయబలభూ ఏమీ లేదు. అతన్నకి అటికి ఉననదలల తలిల
కవృతే. ఆమ అసలే ఫలహీనురాలు. పెై గా బయత భయణం ఆమను భరింత కరం గద్గసింద్ద.
ఆమలో జ్వసత్యతా లు సననగిలిల పో యాయి. ఆమ కళ్ుళ గాజుబ్లళ్ళలవల్ల ఉండేవి. గలే
చ్ూజృ సరిగా ఉండేద్ద కాదు. అయిన్న తన్నసరి కాఫటిట నెభమద్దగా తడువుకంట్ూ ఇంటి
నులు చేసుకనేద్ద. రోజూ ప్రయమయ అన్నన యిళ్ళకూ నీళ్ుళమోసి అలసిపోయి యింటికివచిచ
భోజ్నం భుందు కూయుచనే సరికి ఆమ పాా యంభించేద్ద “ఏమిరా, న్నమన్న! చ్ూసుత న్ననవుగా
న్న అవసథ ! పెదద భుండనెై న్న ను ఫర తి కినన్ననళ్ుళ ఫర త కబోను. మొనన ఆ జృండర్జకాక్షమయ
ఎకవృడో

ఏదో

భనువు

ఉననదన్న

చెపాడు.

నువుఴ

క

యింటివాడివై తే

చ్ూసి

కళ్ుల భూసాత ను... ఏమీ సమాధానం చెకండా అల నలల రా యిల కూయుచంట్రవు, ఎలరా
నీతో వేగట్ం? ” అంట్ూవుండేద్ద. ప్రయమయ సఴతహాగా మితభాష,

తలిల కళ్ళ నీళ్ుళ

పెట్ుట కో వట్ం చ్ూసి అజృడజృడు “ఇజృడేం తందరొచిచడిందే? నీక భర్జ చాదసతం ...”
అనేవాడు.
అంతగా పోయు పెటిట న టిక్త ఆ భుసలిదాన్న కోరిక త్మయనేలేదు . కన్నడు మేఘాలు
భుసుయుకన్న

గలే

చీకటి

కమిమనట్ట యి ,

భరి

కాస్తషట్లల

వయశం

ర ంచాన్నన

భుంచెతుత తుందనగా ఆమ వంట్ జౄరిత చే సి ంచ్లోకి వచిచ కంగు యచ్ుకన్న డుకన్న
సున్నయాసంగా ఎవరినీ బాధ పెట్ట కండా ంట్రిగా పాా ణా లు వద్దలింద్ద .
ప్రయమయ

వచిచ

కావడి

ద్దంప

న్నద్దర సుత నన

తలిల న్న

' లేప

యిఫబంద్ద

పెట్ట ట్ం

ఎందుకల్లభమ' న్న అనుకన్న లోలికి వళ్ళళ సిదధం గావునన అననం వడిడం చ్ుకన్న సుషుట గా
భోజ్నం చేశాడు. తరాఴత చెయియ తుడుచ్ుకంట్ూ ంచ్లోకి వచిచ యింకా అలగే
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డుకన్నవునన తలిల న్న చ్ూసి నవుఴకన్న ' అమామ'

అన్న పలిచాడు. ఆమ లేచి “ఎజృడు

వచాచవురా న్నమన్న” అన్న అడిగితే “నేను రావట్భూ అయింద్ద,

న్న భోజ్నభూ

అయింద్ద. నువుఴలేచి కాసత ఎంగిలిడు. అసలేపదద కివృంద్ద” అందాభనుకన్ననడు. కాన్న
అతడు రండుసాయుల పలిచిన్న, ఆమ కదలనెై న్న లేదు. అతన్నకి అనుమానం వేసి దగీ రి కివళ్ళళ
ర్జక్షగా చ్ూసి కవృసారిగా బావుయుభన్ననడు. అతన్న ఏడుజృ విన్న నలుగుయూ చేరాయు.
తరాఴత వాయు తల క చెయీయ వేసి అన్నన నులూ జౄరిత చే శాయు. ప్రయమయ భళీళ ఆ
యింట్లల కి వళ్ళళ క ర కవృగా కూయుచన్న ంట్రిగా దుుఃఖంచాడు.
అటికి అతన్నకి ఇయవై యే ళ్ుళ. రోజూ తెలతెలవాయుతుండగా లేచి సాననంచేసి కావడి
బుజ్ంమీద వేసుకన్న బావికి ఫమలుదేరేవాడు. అరాహుం దాకా అదేన్న. తరాఴత భళీళ
భధాయహనం భూడు గంట్లక ఫమలుదేరి పదుద గూకిన తరాఴత యింటికి చేయుకనేవాడు.
ఆ వూరి కయణం కన్నడు ప్రయమయను పలిచి “ఏమిరా! ఇల ఎన్ననళ్ళన్న చెయియ
కాలుచకంట్రవు? రేజృ నేను పాల్లం పోతున్ననను. న్న వంట్రా, న్న ఎరికలో క సంఫంధం
వుంద్ద. పలల ను చ్ూసి రావచ్ుచ” అన్ననడు. ఆమన ఎదుట్ మాట్రల డ లేక ప్రయమయ
వినమంగా తలవూప వచేచశాడేగాన్న తరాఴత ఆలోచిస్తత క భుఖయవిషమం జ్ఞ పత కి వచిచంద్ద .
పెళ్ళళ అనగానే ఎంత లేదన్నన ఏమీ నగలూ న్నణాయలూ పెట్ట క పోయిన్న కన్నన వందల
యూపామలు ఖయుచ. తన దగీ య చిలిల గవఴకూడా లేదు. ఉనన కద్దద సొభుమ తలిల
అంతయకిర మ లకూ,

సంతయణకూ

ఖయుచ

అయింద్ద.

అతడు

భరానడు

కయణంగారి

యింటికివళ్ళళ ఈ విషమం ర సాత వించాడు. డఫుబ విషమం ఎతత గా నే ఆమన నవిఴ
“పచిచవాడా అదా నీ సందేహం? మేభంత్య ఏమై పో యాభనుకన్ననవు? అలంటి పచిచ
సందేహాలు పెట్ుట కో క. ఇంటికివళ్ళళ తెలల న్న చొకావృవుంే  తడుకవృన్నరా” అన్ననడు.
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ప్రయమయ ఇంటికివళ్ళళ తన తండిర త్యలూక చొకావృ కటి ఏరి తడుకన్ననడు. అద్ద
తెలల గా నే వుంద్ద. బుజ్ంమీద కద్దద గా చిరిగినంత మాతరం లో ఏమీ లోంరాదు . పెై న
ఉతత ర్జ మం ఉండనే వుంద్ద.
అతడు కయణంగారి వంట్ పాల్లంవళ్ళళ పలల ను చ్ూశాడు. పలల తండిర బీదవాడు.
ఆమనక నలుగుయు ఆడపలల లు. పెదద పలల లు భుగుీ రి కి ఉననంతలో భంచి సంఫంధాలు
కద్దరిచ పెళ్ళళళ్ుళ చేశాడామన. చివరి పలల ప్రయు వయథ న్న . ఆ పలల వంతు వచేచసరికి ఆసిత ఏమీ
మిగలలేదు. పెై గా పలల పెళ్ళళక్కద్దగి కూయుచననద్ద. ఈ భాయం ఎలవదులుచకోవట్మా అన్న
ఎదుయుచ్ూసుత నన ఆమనక ప్రయమయ అన్ననవిధాల తగినవాడుగా కన్నపంచాడు . కయర వా డు
కషట  డి జీవించే తయహావయకిత కాఫటిట తిండిక్త ఫట్ట కూ లోం జ్యగదు .
ప్రయమయ తన భుందు చామీద తలవంచ్ుకన్న కూయుచన్న వునన పలల ను చ్ూశాడు . ఆ
కద్దద స్త జౄ విన్నయోగించ్ుకనేందుక ర కవృ యింటి వారినడిగి ఏవేవో నగలు తెచిచ ఆ పలల ను
అలంకరించాయు. న్నజ్ఞన్నకి ఆ పలల క ఆ అలంకయణలేవీ అవసయంలేదు. భంచ్ులో తడిసిన
భందాయ జృవుఴవంటి భుగధ సందయయం ఆమద్ద. ఆ కనునలు విశాలభుల్లై ఆ శర్జయచాామ
దాయువనెన సిడిఛామతో పోటీ డుతుననద్ద. ఆ తతంగం భుగిమగానే ప్రయమయ పెదవి
కదకండా లేచి కయణంగారి వంట్ ఫమట్కి వచాచడు.
ఆమన “ఏమిరా! ప్రయయాయ! పలల ఎలవుంద్ద? నచిచందా? ” అన్న అడిగితే తలవూప
వూయుకన్ననడు. తరాఴత కద్దద రో జుల వయవధిలోనే క భుహూయతం న్నయు యించి నలుగుయు
పెదద లూచేరి శుబకాయయం అయిందన్నపంచాయు. ప్రయమయ తన ంట్రితనం పోయినట్ూట ,
తనక్త ర ంచ్ంలో అతిదగీ య ఫంధువు ల్లంతోభంద్ద ఉననట్ూట అనుబూతి పందాడు . అతన్న
కాశచయయంవేసింద్ద. ఇన్ననళ్ుళగా ఈ విశాల విశఴంలో ' న్న'

అనుకోదగిన వారవయూలేన్న
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తనక

ఈన్నడు

చితరం గా

తననే

సయఴసఴం

అనుకనే

పాా ణ్ణ

లభించింద్ద .

అతడు

ఆనందంతో, గయఴంతో ఉపంగిపోయిన్నడు.
తరాఴత కన్నన నెలలక ఆ పలల చీయ సారతో కాజృరాన్నకి వచిచంద్ద . వసూత ఆ యింటికి
వలుగును త్మసుకవచిచంద్ద? ప్రయమయ జీవిత్యన్నన వలిగించే జోయతిగా ఆమ ఆ యింట్లల
అడుగు పెటిటం ద్ద. కద్దద సాహచ్యయంతోనే మామిడిచెట్ుట ను అలుల క నన మాధవీ లతవల్ల ఆమ
అతన్నకి తనున త్యను అంకితం చేసుకననద్ద. రోజ్ంత్య కషట  డి యింటికివచిచన ప్రయమయ భాయయ
రిచ్యయలో సఴయీ స ఖయం అనుబవించేవాడు. ఆమ, ర ణ మజ్లధిలో భునకలు వేసి అలసి
సొలసి, కామలు గాచిన అతన్న బుజ్ఞలమీద తలవాలిచ న్నద్దరం చేద్ద.
తరాఴత సంవతషరాన్నకి ఆ పలల గయభవతి అయింద్ద. తలిల దండుర లు వచిచ కానుక ఆ
పలల ను తభవంట్ త్మసుకపోయాయు. ఆమ వడుతూ కళ్ళనీళ్ుళ పెట్ుట కంద్ద. ప్రయమయ కూడా
చ్లించిపోయాడు. అయిన్న ఆమను సభుదాయించి “పచిచదాన్న! ఇకవృడికి ద్దమై ళ్ళళ
కదూ! ఏభన్నన దూయమా భాయమా? రండు రోజుల కకసారి వచిచ న్ననున చ్ూడకపోతే
నేనుమాతరం ఫర త కగలన్న? ” అన్ననడు.
అలగే

మాట్

తకండా

అతడు

రండు

భూడు

రోజుల

కకసారి

వళ్ళళ

చ్ూచివసూత నే ఉన్ననడు. ఆ రోజులోల నే ఆమకదై న్న క ఫంగాయునగ చేయించాలనే కోరికతో
అతడు డఫుబ కూడబట్ట డం పాా యంభించాడు.
ఆమక తమిమద్ద నెలలూ న్నండిన తరాఴత అతడొకన్నడు వళ్ళళసరికి ఆమ కళ్ళనీళ్ుల
పెట్ుట క న్న

కూయుచన్నవుంద్ద.ప్రయమయ

ఆమ

దగీ య కవళ్ళళ

“ఏమిే 

వయధ నీ !

ఎందుకడుసుత న్ననవు? ” అన్న అడిగాడు. ఆమ ఏమీ మాట్రల డ లేదు. తరాఴత ప్రయమయ
బావభయద్ద నోట్ అసలు విషమం విన్ననడు. ండుగక ఆమ అకవృలిదద యూ జృటిటం టికి
వచాచయు. వారిలో కామకూ వయధ న్న క్త చిననటినుంచీ డదు . ఆమ ' నీ మొగుడు
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నీళ్ుల మో సుకన్న ఫతుకత్యడ' న్న వయథ న్న న్న ఎగత్యళ్ళ చేసింద్ద. ఆ జౄట్ వయథ న్న అననం తినలేదు.
అకవృవచిచ

“పయపాట్ున

అన్ననను.

ఫుద్దధ త కవృవదాన్నన,

లేచి

అననం

తినవే”

అన్న

ఫతిమిలడిన్న ఆమ కదలలేదు...
ప్రయమయక నవుఴ వచిచంద్ద. వయథ న్న దగీ య గా వళ్ళళ “ఆ మాతరం దాన్నక అంత కోం
చేసుకోవాల?

తజృకదూ!

తమాషాక

ఏదో

అననదే

అనుకో,

యింత

రాదాధం తం

చెమయవచ్ుచన్న? లే. తఴయగా అననం తిను...” అన్ననడు. ఆమ లేచి కళ్ుళతుడుచ్ుకన్న
వంట్ యింట్లల కి వళ్ళళంద్ద.
తరాఴత కద్దద రోజులలోనే ప్రయమయక పడిగువంటి వాయత వచిచంద్ద . క రోజున
తెలల వా యుజ్ఞభునే సాననంచేసి బావికి ఫమలుదేయుతూ ఉండగా క భన్నష వచాచడు . ఆ
రాతిర అతన్న భాయయక నొజృలు వచాచమనీ, కాను కషట భ యిందనీ, పలల జృ టిట పోయిందనీ,
తలిల కూ డా ఫర తి కదాకా నభమకంలేదనీ కఫుయు తెచాచడా వయకిత . ప్రయమయ కాళ్ళ కిరం ద బూమి
కరిగిపోతుననట్ల న్న పంచింద్ద. తఴయతఴయగా ంచె ట్ుట క న్న పెై న ఉతత ర్జ మంతో ఆ భన్నష వంట్
నడిచాడు. అంత దూయభూ తన పెన్ననధిన్న తనక దూయం చెమయవదద న్న బగవంతు ణ్ణు
పాా రిథ సూత నే నడిచాడు. కాన్న విధి ర తి కూలంగా వయవహరించింద్ద. అతన్నకి చ్ూజృల్లై న్న
అందలేదు.
ప్రయమయక లోకభంత్య చీకటి అన్నపంచింద్ద. అతన్న సుఖం చ్ట్ుట ఫండల్లై పోయింద్ద.
దొరికనే ల దొరికి అంతలోనే చేయిజ్ఞరిపోయిందొక అభృత కలశం . అతడు ఎంతోస్తజృ
శిలవిగర హంవల్ల చేషట లుడిగి కూయుచండిపోయాడు.
ప్రయమయ భళీళ తనన్న పాా యంభించాడు. జీవితం భళీళ గాడిలో డింద్ద. ంట్రిగా
న్నరిల తం గా రోజు గడట్ం పాా యంభించాడు. అతన్న భనసులో ద్దగులులేదు. బాధలేదు.
మంతరం వల్ల తయారై న్న డు.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=190
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